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1. Inleiding
In het jaar 2019 stonden de versterking en doorontwikkeling van de lokale en regionale samenwerking in de
ondermijningsaanpak centraal. Het RIEC Den Haag en de partners hebben geïnvesteerd in het verbeteren van
het zicht op ondermijning, de bestuurlijke weerbaarheid en het aanpakken van integrale
ondermijningscasuïstiek. De samenwerkingsstructuren zijn doorontwikkeld en de eerste resultaten van die
versterking van de samenwerking worden zichtbaar.
De ontvangen versterkingsgelden zijn gebruikt om het
zicht op ondermijnende criminaliteit in de regio sterk
te verbeteren en om de weerbaarheid van gemeenten
te vergroten. We zien nu duidelijker welke criminele
fenomenen zich in de regio voordoen, welke keuzes
gemaakt moeten worden in de aanpak, wat de rol van
verschillende partners daarbij is en welke
ondersteuning er op regionaal niveau nodig is. Het
incidentele budget uit het ondermijningsfonds is
gebruikt om lokale projecten gericht op de concrete
aanpak van ondermijning te starten. De eerste
resultaten van deze projecten zijn in 2019 zichtbaar
geworden en worden in de regio verspreid.

Het financiële draagvlak voor de integrale aanpak
van ondermijning in de regio De Haag is vergroot. In
de zomer van 2019 hebben de partners in het
Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) afgesproken dat
alle gemeenten vanaf 2020 een bijdrage leveren aan
de financiering van de RIEC-samenwerking, ter
hoogte van 10,5 cent per inwoner.

Een belangrijk onderdeel van de regionale
samenwerking in de ondermijningsaanpak is de
versterking van de uitvoeringskracht. Met de
structurele versterkingsgelden is de regionale inzet
van het Haags Economisch Interventie Team (HEIT)
geborgd op de prostitutiebranche en op malafide
bedrijvigheid. Ook is geïnvesteerd in de regionale
Bibob-expertise.
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2. Zicht op ondermijning
Ondermijning in vogelvlucht
In 2019 zijn de lokale ondermijningsbeelden aan elkaar geschakeld tot een regionaal en integraal beeld van
ondermijning. Hieruit blijkt dat de meest voorkomende fenomenen in de regio Den Haag drugscriminaliteit,
mensenhandel, malafide bedrijvigheid en vastgoed (vaak in combinatie met horeca) zijn.
Wanneer we dieper inzoomen op het fenomeen
‘drugscriminaliteit’ zijn hennep, cocaïne en synthetische
drugs de voornaamste criminele markten. Bij hennep lijkt
het vooral te gaan om lokale productie en afzet – gelet op
de omvang van de aangetroffen productielocaties – en bij
harddrugs (cocaïne, en in mindere mate heroïne) zijn juist
internationale criminele netwerken betrokken. De regio
Den Haag komt dan vooral in beeld als invoer of
doorvoerlocatie. In het afgelopen jaar is er sprake van een
toename van de productie van synthetische drugs. Ook het
aantal dumpingen van afvalstoffen van de productie van
synthetische drugs is sinds 2018 sterk toegenomen. In 2019
zijn er daarnaast meerdere drugslabs voor crystal meth
(methamfetamine) aangetroffen. Het bekendste voorbeeld
in de regio stond in Wateringen, waar naar schatting 400
kilo methamfetamine in beslag werd genomen met een
straatwaarde van ongeveer €80.000.000.
Uit de gemeentelijke ondermijningsbeelden, casuïstiek en
de uitgevoerde integrale controles blijkt dat met name
horecalocaties en garagebedrijven worden gebruikt en/of
misbruikt als ontmoetingsplek voor de drugsindustrie.
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Meest voorkomende
fenomenen van
ondermijning in de regio
Den Haag:

of misbruikt als ontmoetingsplek voor de drugsindustrie.
Bij controles zijn bijvoorbeeld verborgen ruimtes in
panden en voertuigen aangetroffen ten behoeve van
illegale goederen (drugs, wapens, etc.). Vermoedelijk
worden de opbrengsten vervolgens geïnvesteerd in onder
andere vastgoedobjecten en in bedrijven (bijvoorbeeld
horecabranche en kapperszaken).
De regio Den Haag kent verschillende economische
branches die gevoelig zijn voor arbeidsuitbuiting. Uit de in
2019 opgeleverde fenomeenanalyse arbeidsuitbuiting en
uit casuïstiek in de regio blijkt bovendien dat malafide
arbeidsbureaus, gericht op de land- en tuinbouwsector,
uitbuiting op de werkvloer (en huisvesting) faciliteren.
Het zicht op seksuele uitbuiting is in de afgelopen jaren
moeilijker geworden onder andere als gevolg van
beperkingen in de registratie van sekswerkers. Toch is dit
niet direct een reden om aan te nemen dat seksuele
uitbuiting zich minder dan voorheen voordoet. Zo weten
buitenlandse sekswerkers soms niet eens in welke stad ze
aan het werk zijn en worden ze gezamenlijk onder slechte
omstandigheden gehuisvest.
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bedrijvigheid
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Versterking van het zicht
De structurele versterkingsgelden investeerde het RIEC in
een productielijn voor het opstellen van lokale
ondermijningsbeelden en fenomeenonderzoeken. In 2019
is er gewerkt aan 13 lokale ondermijningsbeelden en
daarvan zijn er 7 definitief opgeleverd (waaronder die van
de gemeente Den Haag). De overige 6 lokale
ondermijningsbeelden worden begin 2020 definitief
opgeleverd. Zomer 2020 zullen alle gemeenten voorzien
zijn van een ondermijningsbeeld en daarmee wordt
voldaan aan de vastgestelde planning.
Daarnaast gaven de politie en het RIEC op basis van de
bestaande ondermijningsbeelden, criminaliteitsanalyses en
de actuele DRIO informatiepositie in juni 2019 een
presentatie aan de Stuurgroep RIEC en het Regionaal
Bestuurlijk Overleg (RBO). Deze presentatie ging over het
regionale beeld van ondermijnende criminaliteit, waarbij
focus voornamelijk lag op de georganiseerde
drugscriminaliteit. Ook tijdens de netwerkdag van het RIEC
in 2019 is dit regionale beeld van ondermijning
gepresenteerd. Hier werd onder andere ingezoomd op
clusters van criminele samenwerking.

arbeidsuitbuiting. Denk hierbij aan land- en tuinbouw,
niet-Westerse horeca, huishoudelijk personeel en (in
mindere mate) de bouw en de Haagse markt (zoals de
opbouw van marktkramen).
Niet alleen onderzoekers en analisten houden zich bezig
met vormen van ondermijning, ook de media schrijft
steeds vaker over (de aanpak van) ondermijning in de
regio Den Haag. Om onze partners zo goed mogelijk
hiervan op de hoogte te houden verzendt het RIEC Den
Haag sinds begin 2019 wekelijks een mediascan. In de
infographic op de volgende bladzijde vindt u een greep
van voorbeelden die het afgelopen jaar in het nieuws zijn
geweest.

Naar aanleiding van een in de regio breed gedragen
bezorgdheid over arbeidsuitbuiting heeft het RIEC in 2019
een fenomeenonderzoek naar arbeidsuitbuiting uitgevoerd.
Dat leverde een beeld op van een aantal economische
branches met een verhoogd risicoprofiel voor
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Branches in de regio Den
Haag met een verhoogd
risicoprofiel voor
arbeidsuitbuiting:
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Land- en
tuinbouw

Niet-Westerse
horeca

Huishoudelijk
personeel

Bouw en de
Haagse markt

Tijdlijn 2019
Ondermijning binnen de regio Den Haag in het nieuws
Klik op de iconen om het volledige artikel te bekijken

“Politie vindt 80 miljoen
euro aan crystal meth in
loods Wateringen”
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“Burgemeester sluit
garage aan Keyserswey
Noordwijk”

“Arbeidsmigranten Westland
luiden noodklok: 'Ik mocht niet
naar huis toen ik ziek was’”

“Justitie wil nu ook motorclub
Caloh Wagoh laten verbieden”

December

“Haagse huisjesmelker Harry
O. opgepakt”

September

“Wietplantage van
ruim duizend planten
ontdekt in Ter Aar”

mei

Januari

“Stijging anonieme meldingen drugslabs regio
Den Haag”

“Criminelen kwamen er te makkelijk
mee weg: Misdaad zit verborgen in
Haagse horeca en vastgoed”

3. Weerbaarheid
Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid, onder andere door de doorontwikkeling van het accountmanagement van het RIEC
en het uitvoeren van quickscans bestuurlijke weerbaarheid.

Quickscan bestuurlijke weerbaarheid

Trainingen en presentaties

De quickscan geeft zicht op de bestuurlijke weerbaarheid
van gemeenten op het thema ondermijning. Vervolgens
worden in de quickscan aanbevelingen gedaan voor
verbetering en doorontwikkeling op 5 pijlers:
bewustwording en organisatieontwikkeling;
informatiepositie; beleid en handhaving; integriteit en
veilige werkomgeving; en communicatie. In 2019 zijn 8
quickscans afgerond en zijn 3 quickscans gestart die begin
2020 worden opgeleverd. De quickscan wordt altijd
besproken met de burgemeester en de gemeentesecretaris
en soms ook gepresenteerd voor het college van
burgemeester en wethouders. Verschillende gemeenten
hebben naar aanleiding van de quickscan – in
samenwerking met het RIEC – een actieplan opgesteld om
de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit te
versterken en er zijn concrete maatregelen genomen (zoals
de APV aanpassingen) om de gemeentelijke aanpak te
verstevigen. Zo is een gemeente voornemens een Bibobcoördinator aan te stellen, wordt er in district F gesproken
over meer eenheid in Bibob-beleid en zijn diverse
gemeenten bezig met het aanpassen van de APV.

Een belangrijk onderdeel van het accountmanagement is
het versterken van het bewustzijn van ondermijning en
het trainen en opleiden van professionals in zowel de
beleidsvorming als de uitvoering. De accountmanagers
van het RIEC hebben (al dan niet in samenwerking met de
RIEC-partners) in 2019 meer dan 30 basistrainingen
gegeven, met een bereik van meer dan 700 medewerkers
van gemeenten, politie, brandweer etc. Het RIEC heeft in
verschillende colleges van B&W en gemeenteraden de
ondermijningsbeelden en bestuurlijke quickscans
gepresenteerd. Daarnaast hebben de accountmanagers
in de districtscolleges regelmatig gesproken over de
voortgang van de aanpak van ondermijning en over
concrete casuïstiek.
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Beheersing en ondersteuning RIECsamenwerking (o.a. Bibob)
Nu de aanpak van ondermijning steeds meer lokaal wordt
opgepakt door de RIEC-partners, ook in lokale
overleggen, is aandacht voor de vraag wat wel en niet
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mogelijk is qua informatiedeling onder het RIECconvenant en het privacy-protocol. In 2019 zijn er door
de privacyfunctionaris 3 masterclasses gegeven voor
medewerkers van het RIEC en voor de partners over
informatiedeling.
De advisering van het gebruik van het bestuurlijk
(handhavings)instrumentarium; de Wet Bibob, is een
belangrijk onderdeel van de taken van het RIEC. Op het
Bibob-beleid liggen nog veel kansen voor verbetering in
de regio. Het Bibob-instrument is in de afgelopen jaren
op steeds meer terreinen standaard toegepast, zoals bij
WABO vergunningen, vastgoedovereenkomsten en
evenementenvergunningen. De Bibob-adviseur bij het
RIEC ondersteunt de gemeenten in hun eigen Bibobonderzoeken met advies op maat (72 casus) en in enkele
gevallen met operationele begeleiding in het onderzoek.
Daarnaast levert het RIEC via de Bibob-adviseur
informatie aan de gemeenten (vijf informatieverzoeken in
2019). De Bibob-adviseur is tevens ‘poortwachter’ en
toetst de informatieverstrekking aan de juridische
grondslag.

In 2019 zijn
4. Aanpakken
Operationele resultaten en casuïstiek
In 2019 zijn in totaal 114 integrale casus behandeld. Op de thema’s outlaw motorcycle gangs (OMG’s),
witwassen en fraude en georganiseerde hennepteelt is de meeste integrale casuïstiek behandeld. De mix van
bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke interventies (48, 31 en 33) laat zien dat het aandeel van bestuurlijke en
fiscale interventies iets is toegenomen en dat het aandeel van strafrechtelijke interventies afgenomen is ten
opzichte van 2018 (respectievelijk 37, 24 en 42).
Belastingdienst directie MKB kantoor Den Haag heeft in het kader van de samenwerking binnen RIEC-verband in
de regio Den Haag in 2019 €449.000 geïnd en/of verrekend en voor €7.259.000 (geheel of gedeeltelijk) beslag
gelegd.

Ondermijningstafels
Belangrijke rol van het RIEC is het ondersteunen van
de partners bij de uitvoering van integrale
ondermijningscasuïstiek. De ondermijningstafels voor
de stad Den Haag, de districten en de regio (RISO),
hebben in 2019 hun toegevoegde waarde
aangetoond; er zijn 42 bijeenkomsten voor de
ondermijningstafels in de regio georganiseerd en er
heeft een evaluatie van de ondermijningstafels
plaatsgevonden ten behoeve van de doorontwikkeling
in 2020. In 2019 heeft het RIEC geïnvesteerd in de
ondersteuning van de ondermijningstafels door het
aannemen van twee secretarissen die alle
administratieve ondersteuning voor de
ondermijningstafels oppakken (denk aan organiseren,
verslaglegging etc.). Deze medewerkers ondersteunen
ook de 51 casus overleggen, die in 2019 zijn
georganiseerd.
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Herijking thema’s en
handhavingsknelpunten
In het RIEC-convenant is geregeld hoe de informatieuitwisseling plaats moet vinden tussen de
convenantpartners ten behoeve van de bestuurlijke
en integrale aanpak van georganiseerde
ondermijnende criminaliteit. Het RIEC-convenant
beschrijft ook de landelijke thema’s en de
mogelijkheden van handhavingsknelpunten waarop
de informatie-uitwisseling plaatsvindt. Denk hierbij
aan de inhoudelijke eisen (afbakening, reikwijdte) en
de formele eisen (vaststelling, geldigheidsduur). De
RIEC-partners hebben in 2019 een herijking
uitgevoerd op de thema’s en handhavingsknelpunten
en deze aangepast op de actuele eisen die de partners
aan de RIEC-samenwerking stellen.
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114
integrale casus behandeld.
Heeft de Belastingdienst
MKB Den Haag

€449.000
geïnd binnen RIEC-verband
en hebben zij op

€7.259.000
beslag gelegd.

Integraal projectleiders
Eén van de afspraken die in 2019 in de stuurgroep RIEC is
gemaakt - in het kader van de discussie over de hoogte van
de financiële bijdrage van gemeenten aan het RIEC - is dat
partners ‘om niet’ integraal projectleiders zouden leveren,
met als doel te sturen op voortgang van de aanpak van
casuïstiek. In 2019 zijn echter de meeste integraal
projectleiders door het RIEC geleverd. Wel is een opleiding
gestart (gefinancierd door de politie) waar medewerkers
van verschillende partners worden opgeleid tot integraal
projectleider.

Haags Economisch Interventie Team (HEIT)
In het Haags Economisch Interventie Team (HEIT) werken
onder andere gemeente Den Haag, politie, Belastingdienst,
Douane, UWV, NVWA en Inspectie SZW samen in twee
teams om bestuurlijke controles uit te voeren in de
prostitutiebranche en gericht op malafide bedrijvigheid.
Sinds 2016 voert het HEIT ook controles uit in de regio en in
2018 is het HEIT versterkt met middelen uit de structurele
versterkingsgelden ten behoeve van de uitvoeringskracht in
de regio (incl. gemeente Den Haag). Naast de
versterkingsgelden wordt het HEIT gefinancierd door de
gemeente Den Haag (ruim €700.000). In 2019 hebben 23
gemeenten een regeling getroffen die het HEIT bevoegd
maakt controles in die gemeenten uit te voeren. Het HEIT
voert ‘informatie gestuurd’ controles uit. Dat wil
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zeggen dat een HEIT-controle op basis van signalen en
aanvullende informatie wordt voorbereid. Daarvoor
onderhoudt het HEIT structureel contact met de
handhavingsteams van de gemeenten en de basisteams
van de politie. Dit gebeurt onder andere tijdens lokale
casus overleggen en RIEC-casuïstiek. In 2019 heeft het
HEIT 800 controles uitgevoerd (383 op malafide
bedrijvigheid en 417 op prostitutie, waarvan 335 vergunde
sector en 82 niet-vergunde sector) en daarbij
accijnsheffingen opgelegd, illegale sigaretten in beslag
genomen, bestuurlijke rapportages opgemaakt, boetes
uitgedeeld, een spoedsluiting opgelegd en voor
€1.100.000 aan uitkeringsfraude aangetoond (zie bijlage
2). Het HEIT heeft in 2019 13 presentaties gegeven over
ondermijnende criminaliteit en inzet van de
handhavingsinstrumenten van het HEIT.

Outlaw motorcycle gangs (OMG’s)
De aanpak van OMG’s was één van de eerste vormen van
integrale aanpak van ondermijning met een landelijke
coördinatie. De extra nadruk op de aanpak heeft er in de
regio Den Haag toe geleid dat de OMG’s zich minder
manifesteren in de openbare ruimte en dat sommige
OMG’s uit de regio zijn verdwenen. In de regio Den Haag
sprong in 2019 vooral de integrale aanpak van Caloh
Wagoh in het oog. De leiding van deze van origine Haagse
club staat inmiddels terecht voor een aantal liquidaties in
en buiten de regio.
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12 projecten uit het
ondermijningsfonds:
De aanpak is succesvol gebleken en het aantal OMG-casus
neemt nu af. Wel wordt geconstateerd dat zich nieuwe
organisatievormen en samenwerkingsverbanden voordoen,
waarbij (leden van) OMG’s zijn betrokken, zoals
samenwerking met overlastgevende en criminele
jeugdgroepen.

een onderzoek uitgevoerd waarbij de verschillende vormen
van misbruik van het logistieke proces van PostNL in kaart
zijn gebracht. Op basis hiervan kiest de stuurgroep welke
fenomenen in 2020 multidisciplinair geanalyseerd worden.

In de regio is een bestuurlijk portefeuillehouder voor
OMG’s aangesteld. De bestuurlijke aanpak van de
clubhuizen blijkt effectief. Ook zijn er in de regio geen
vergunde OMG-evenementen meer aangevraagd door
verboden OMG’s.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in 2019
incidentele middelen aan de regio beschikbaar gesteld voor
de aanpak van drugsgerelateerde
ondermijningsproblematiek. De regio Den Haag ontving
€6.000.000 uit het ondermijningsfonds voor de periode
2019-2021. Daarnaast is €1.000.000 beschikbaar gesteld
voor het afpakken van crimineel vermogen voor de periode
2018 – 2021. In de bijlage is een afzonderlijke
verantwoording over het ondermijningsfonds opgenomen.

Publiek-private samenwerking
Op 1 januari 2018 startte een Publiek-Privaat
Samenwerkingsproject, genaamd PPS-Intell. Binnen dit
project werkten PostNL, het Post Interventieteam (PIT) van
de Landelijke Eenheid, de Belastingdienst, het ministerie
van Justitie en Veiligheid, RIEC Den Haag en het LIEC gericht
samen. In de aanpak maakten de partijen gebruik van het
concept Intelligence Driven Security (IDS): signalen waarbij
mogelijk sprake was van criminaliteit in relatie tot brieven
en pakketten werden verzameld, veredeld en geanalyseerd.
Begin 2019 is deze publiek-private samenwerking
geëvalueerd door bureau Beke. Hier zijn lessen uit
getrokken die relevant zijn voor de doorstart.
Inmiddels zijn het RIEC en de partners gestart met het
vervolg op dit project. In 2019 is door PostNL en het RIEC
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Ondermijningsfonds en afpakproject

Projecten uit het ondermijningsfonds
In de regio Den Haag zijn vanuit het ondermijningsfonds
onder het RIEC programmaplan 12 projecten opgezet,
uitgevoerd onder regie van 9 gemeenten. De projecten
pakken, elk op eigen wijze, verschillende vormen van
(lokale) ondermijning aan. Over 2019 volgt het inzicht dat
de projecten bijdragen aan meer veiligheid, meer gelijkheid
onder ondernemers en meer bewustzijn van
ondermijnende criminaliteit in de regio. Het
overkoepelende beeld is dat inmiddels alle projecten zijn
gestart en een plek in het speelveld tegen ondermijning
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innemen. Door een verscherping van de lokale
beeldvorming en toenemende bewustwording bij
ondernemers en gemeenten komen steeds meer signalen
van ondermijnende criminaliteit naar boven. Aan de hand
van deze signalen worden concrete casus op de
ondermijningstafels of met handhavende partners
opgepakt. Na een kleine 12 maanden zijn de eerste
interventies gestart om ondermijnende criminaliteit aan te
pakken.

onderzoeken de desbetreffende transacties verdacht te
verklaren. Daarnaast is elke maand met accountmanagers
van het RIEC besproken welke verdachte transacties zich
lenen voor aanpak op lokaal niveau. In vijf lokale
ondermijningsbeelden en één districtelijk beeld is op
fenomeenniveau duiding gegeven aan de financiële
stromen. De regionale samenwerking met de politie, in het
bijzonder team Financiële Opsporing van de eenheid Den
Haag, is geïntensiveerd.

Afpakproject

In de bijlage is een afzonderlijke verantwoording over het
afpakproject opgenomen.

Het afpakproject van het RIEC ondersteunt de regio bij het
werken met data van de Financial Intelligence Unit (FIU).
Expertise op het gebruik van FIU-gegevens wordt door het
projectteam gevraagd en ongevraagd geleverd bij casuïstiek
en projecten van het RIEC of in de eenheid Den Haag. In
2019 is geïnvesteerd in de samenwerking tussen de RIECpartners bij het afpakken van crimineel vermogen. Dit heeft
onder andere geleid tot het instellen van een integraal
afpakteam (pilot IMPACT) voor het district F. In de drie
maanden dat IMPACT in 2019 actief was, zijn 13 signalen
behandeld. Drie van deze signalen zijn op moment van
schrijven nog als IMPACT-casus in behandeling, zes signalen
zijn lokaal belegd voor verdere informatievergaring. Op de
overige signalen is geen direct vervolg binnen IMPACT.
Daarnaast zijn in 2019 twaalf verzoeken naar de FIU gegaan
om subjecten in RIEC-casuïstiek aan de database
ongebruikelijke transacties te matchen, verder te
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Project IMPACT was in
2019 3 maanden actief. In
deze tijd zijn:

13
6
12

signalen
aangepakt
lokaal belegd
voor verdere
toelichting
verzoeken van
IMPACT en het
afpakproject
door de FIU
gematcht aan
ongebruikelijke
transacties

5. Bedrijfsvoering
Het aantal medewerkers die werkzaam zijn bij RIEC Den Haag is de afgelopen jaren flink gestegen. Deels zijn de
medewerkers in dienst bij RIEC Den Haag en deels zijn zij in dienst bij samenwerkende partners. Het personeel dat
is geleverd door de samenwerkende partners bestaat uit twee groepen: detacheringen en personeel dat ‘om niet’
beschikbaar is gesteld. De gemeente Den Haag treedt op als beheersorganisatie.
In de afgelopen jaren vormden de incidentele gelden een aanzienlijk percentage van de begroting. Daardoor
konden medewerkers die taken uitvoerden op basis van incidentele gelden geen vaste aanstelling (bij de
beheersorganisatie) worden aangeboden. Dit had gevolgen voor de borging en continuïteit van kennis en expertise
bij het RIEC.
Naast de reguliere financiële bijdragen, heeft het Rijk ook extra financiën toegekend aan diverse onderwerpen
(versterkingsgelden) en projecten (projectgelden). Deze extra gelden zijn structureel (versterkingsgelden
intelligence, analyse en uitvoeringskracht) of incidenteel (ondermijningsgelden, afpakgelden, projectgelden PPS

Rijksbijdrage aan het RIEC
De Rijksbijdrage geldt voor de periode 2018-2021 en is
vastgesteld op jaarlijks € 735.000. Aan deze Rijksbijdrage
zitten een aantal voorwaarden, te weten:
1.

het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid
door middel van accountmanagement;

2.

de doorontwikkeling van de (regionale integrale)
ondermijningsbeelden, wat uiteindelijk moet
resulteren in een landelijk ondermijningsbeeld;

De politie, OM en Belastingdienst hebben afgelopen jaar
7,2 fte om niet geleverd. De gemeente Den Haag heeft in
2019 een financiële bijdrage van €89.000 geleverd.
Hiermee wordt aan de voorwaarde voor cofinanciering
voldaan. In 2020 gaan alle gemeenten in de regio 10,5
cent per inwoner betalen voor het RIEC.

Structurele middelen
Met de €453.000 aan versterkingsgelden (en de
bestaande gelden voor het maken van
ondermijningsbeelden, à €90.000) heeft het RIEC Den
Haag een ‘productielijn’ voor lokale
ondermijningsbeelden opgezet, is een fenomeenanalyse
arbeidsuitbuiting uitgevoerd, worden er quickscans
bestuurlijke weerbaarheid opgesteld, is de Bibobadviesfunctie en de communicatiefunctie versterkt en

3.

verbetering van de informatiedeling in RIEC-verband
en verkorting van de doorlooptijd van de
voorbereiding op en uitvoering van interventies;

4.

cofinanciering ter hoogte van € 450.000 (indien de
aan het RIEC deelnemende partijen minder dan
bijgesteld waar het uitgangspunt is een ‘fiftyfiftyverdeling’).
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Inkomsten RIEC 2019

Uitgaven RIEC 2019

Bijdrage Ministerie J&V

Personele kosten

RIEC algemeen

wordt de regionale functie van het HEIT (€400.000) gefinancierd. Het HEIT heeft daarvan
€184.000 uitgegeven; een onderbesteding van €216.000.

Incidentele middelen
Voor de toegekende incidentele middelen uit het ondermijningsfonds is een afzonderlijk
verantwoordingsystematiek opgenomen, die gelijk oploopt met de jaarverantwoording van
het RIEC. De verantwoording van dit 'Versterkingsplan RIEC Den Haag 2019' is als een
afzonderlijk document bij deze verantwoording gevoegd. De uitvoering van de projecten
laat een onderbesteding zien.
Voor de periode 2019-2022 is er € 1.000.000 toegekend aan het afpakproject. Wat betreft
2019 is €252.000 begroot, waarvan €207.146 is uitgegeven. Dit verschil is te verklaren door
het niet benutten van de post technologische ondersteuning. Het bleek niet mogelijk om
de middelen in te zetten om een ‘analysetool verdachte transacties’ te verbinden aan de
bestaande (analyse)systemen bij het RIEC. Voor 2020 is daarom gekozen om deze post in te
zetten voor (technologische ondersteuning bij) procesregistratie van signalen en een
communicatiestrategie.
In december 2019 zijn de middelen voor het publiek-private samenwerkingsproject ‘PPSIntell’ beschikbaar gekomen. In 2019 is hiervoor door het RIEC en PostNL een onderzoek
gedaan naar criminaliteitsvormen binnen het post-proces. De verdere doorstart van het
project is wat vertraagd, waardoor de overgebleven middelen worden doorgeschoven naar
2020.

Jaarrekening
De boekhouding van RIEC Den Haag wordt gevoerd door de gemeente Den Haag. De cijfers
van de jaarrekening lopen mee in de reguliere accountscontrole van de gemeente Den
Haag. Deze systematiek is door het ministerie van Justitie en Veiligheid goedgekeurd voor
de verantwoording van de reguliere bijdrage aan het RIEC vanuit het ministerie.
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* De bijdragen van partners ‘om niet’ is gebaseerd op de feitelijke kosten. Dit is een
andere manier van registratie ten opzichte van eerdere jaren.

€ 735.000

Salarissen en sociale lasten

€ 561.147

Ondermijning structureel

€ 90.000

Overige personeelslasten

€ 585.840

Ondermijningsbeelden

€ 250.000

Cofinanciering

€ 702.291

Uitvoeringskosten

€ 188.000

Restbudget uitvoeringskosten
Subtotaal

€ 10.463
€ 1.859.741

Bijdrage gemeente Den Haag

€ 89.000

Projectkosten

Subtotaal

€ 1.352.000

PPS-Intell overgang

€ 39.720

Nog te besteden PPS-Intell

€ 34.239

Bijdrage partners

Overige inkomsten Ministerie J&V

PPS-Intell doorstart

€ 39.443

PPS Intell overgang

€ 73.959

Nog te besteden PPS-Intell

€ 100.557

PPS Intell doorstart

€ 140.000

Afpakgelden

€ 207.146

Afpakgelden

€ 255.211

Nog te besteden Afpakgelden

€ 48.065

Intensivering 2018-2019

€ 364.327

Intensivering 2018-2019

€ 156.135

Ondermijningsfonds

€ 2.001.000

Nog te besteden intensivering

€ 208.192

Subtotaal

€ 2.834.497

Ondermijningsfonds
Nog te besteden
ondermijningsfonds
Subtotaal

€ 1.604.226

Bijdragen in uren (cofinanciering*)

€ 396.774
€ 2.834.497

Belastingdienst

1 fte

€ 110.000

OM

1 fte

€ 115.500

Materiele lasten

5,2 fte

€ 476.791

Huisvestingskosten

€ 86.884

€ 702.291

Automatisering

€ 41.000

DVO LIEC

€ 30.000

Druk- en bindwerk

€ 1.044

Opleiding en advies

€ 18.254

Catering, overig en onvoorzien

€ 52.497

Nextlevel

€ 22.285

Ondermijningsbeelden

€ 73.241

Evaluatie PPS

€ 9.470

Materiele lasten afpakken
Materiele lasten aan projecten
doorbelast
Subtotaal

€ 3.000

Totale uitgaven

€ 4.888.788

Resultaat 2019

0

Politie
Subtotaal
Totale inkomsten

€ 4.888.788

- € 143.125
€ 194.550

Resultaten integrale aanpak binnen RIEC-verband

Bijlage 1: Operationele resultaten

1.

Aantal door het RIEC opgeleverde ondermijningsbeelden

2.

a. Totaal aantal binnen het RIEC behandelde casussen

7
114

In de tabel zijn - op basis van het RIEC-LIEC format - de operationele resultaten van
de RIEC-samenwerking in de regio Den Haag weergegeven.

b. Voortgekomen vanuit ondermijningsbeelden

1

c. Ingebracht door gemeente

40

Algemeen

d. Ingebracht door OM

0

e. Ingebracht door politie

67

f. Ingebracht door Belastingdienst

5

g. Ingebracht door overige partners

1

De tabel is ingevuld, waarbij de volgende invulinstructie is toegepast. Vul in de tabel de
resultaten in van inspanningen die door het RIEC bureau zijn geleverd in het betreffende
verslagjaar, onder de reikwijdte van het RIEC convenant. Het dienen resultaten te zijn
waarbij het RIEC bureau naar aanleiding van een binnengekomen signaal, te weten (een)
aanwijzing(en) van één of meerdere partners in een RIEC dat bepaalde gedragingen en/of
situaties mogelijk verband zouden kunnen houden met (verschijningsvormen van)
georganiseerde criminaliteit, een actieve bijdrage heeft geleverd in de casusbehandeling.
Van dit laatste is sprake indien het RIEC-bureau informatie heeft verzameld, deze heeft
geanalyseerd en een mogelijk interventieadvies heeft opgesteld bij of ten behoeve van een
informatieoverleg (i.c. ondermijningstafel).
Ad. 1. Vul hier het aantal door het RIEC opgeleverde integrale ondermijningsbeelden in,
conform het werkproces ‘ondermijningsbeelden’.
Ad. 2. a. Het betreft het totaal aantal van de casussen die, conform het werkproces
‘Integrale casusaanpak’ gestart zijn in het betreffende verslagjaar.
Ad. 2.b.-f. Hierin aangeven welke partner binnen het samenwerkingsverband een casus
heeft ingebracht (of een signaal dat tot een casus is opgewerkt). Het totaal aantal hiervan
hoeft niet te corresponderen met het aantal onder 2.a.
Ad. 3. Het kan hierbij voorkomen dat meerdere thema’s in een casus hebben gespeeld.
Voor het regionale jaarverslag van het RIEC is het toegestaan categorie 3.f. nader te
specificeren met de regionale thema’s of handhavingsknelpunten (dus 3.f. 3.g. 3.h.
enzovoort). Voor het landelijk jaarverslag betreft deze tabel een limitatieve opsomming
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3.

4.

Aantal maal dat een thema speelde in RIEC casus
a. Mensenhandel en -smokkel

8

b. Georganiseerde hennepteelt

29

c. Witwassen en financiële malversaties

37

d. Vastgoed

17

e. OMG’s

43

f. Overige regionale thema’s of
handhavingsknelpunten
a. Totaal aantal interventieadviezen n.a.v. RIEC casussen

17
-

b. I Bestuurlijk

48

II Bibob

77

c. Strafrechtelijk

33

d. Fiscaal

31

e. Overige adviezen
5.

-

Totaalbedrag integraal afgepakte gelden*

€ 7.708.000,00

van de RIEC- thema’s, waarbij onder 3.f. alle regionale thema’s of handhavingsknelpunten
door het LIEC worden opgeteld.
Ad. 4.a. Het betreft het totaal aan adviezen dat het RIEC in het verslagjaar heeft afgegeven.
Dit kunnen dus ook adviezen zijn n.a.v. RIEC casussen van voorgaande jaren. Het aantal
onder 4.a. hoeft dus niet overeen te komen met dat onder 2.a.
Ad. 4.b.- e. Hierin aangeven welke soorten interventies zijn geadviseerd. Het totaal aantal
hiervan hoeft niet te corresponderen met het aantal onder 4.a, omdat er meerdere
soorten interventies per advies kunnen worden gegeven.
Ad.4.b II Vul hier het aantal interventieadviezen met de strekking dat de Wet Bibob kan
worden ingezet én het aantal adviezen dat in het kader van de uitvoering van de Wet
Bibob door het RIEC in het verslagjaar is afgegeven aan bestuursorganen. Ondersteuning
van gemeenten in de uitvoering van de Wet Bibob is een specifieke RIEC taak en staat
daarmee los van de ‘reguliere’ casusaanpak van het RIEC. Daarom moet deze apart
worden vermeld.
Ad. 5. Vul hier het totaal bedrag in van alle fiscale, strafrechtelijke en bestuurlijke
maatregelen die in RIEC verband zijn genomen in het verslagjaar (opgelegde aanslagen,
ontnemingsmaatregelen, boetes etc.).
* Het betreft hier het totaal van geïnde en/of verrekende bedragen en het (geheel
of gedeeltelijke) beslag dat door de Belastingdienst in 2019 is gelegd (fiscale
afpakresultaten). De afpakresultaten van het OM zijn, vanwege de doorgaans uitgestelde
resultaten (een afpaktraject varieert van maanden tot jaren), lastig direct aan de RIECcasuïstiek te koppelen. De regels voor de casusadministratie van het RIEC (denk aan
bewaartermijnen) zorgen ervoor dat geen volledig beeld van de werkelijkheid gegeven kan
worden.
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Bijlage 2: Infographic ‘HEIT in 2019’
In de infographic die hiernaast is weergegeven vindt u de resultaten van het Haags
Economisch Interventie Team (HEIT) in 2019.

15

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Den Haag

Bijlage 3: Jaarverslag Afpakproject RIEC Den Haag 2019 – intensiveren afpakken crimineel
vermogen
In 2019 startte het Afpakproject bij het RIEC Den Haag op basis van de financiële middelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, toegekend in het najaar van 2018.
De inzet van de middelen heeft zich dit jaar dan ook met name gericht op het versterken van de samenwerking in de integrale aanpak van financieel economische
criminaliteit. Zowel op regionaal als landelijk niveau. De verwachting is dat deze inzet zich zal uitbetalen in afpakresultaten in het vervolg van het project. Daarnaast zijn
verdachte transacties geselecteerd op basis van afpakpotentieel of financiële informatie voor de RIEC-partners. In september 2019 is het integrale afpakteam IMPACT
gestart als pilot in district F: Leiden Bollenstreek. De samenwerking met OM, Belastingdienst kantoor Hoofddorp, politie (Financiële opsporing en de districtsrecherche) en
de gemeenten was gericht op kort-cyclisch afpakken. De pilot wordt in mei 2020 geëvalueerd, waarmee een besluit over het eventuele vervolg genomen wordt.
Deze bijlage geeft inzicht in de resultaten voor zowel de samenwerking als de analyse binnen het afpakproject. Een aparte paragraaf gaat in op de gesignaleerde
knelpunten. De indicatoren zoals aangegeven in de brief dd. 20 december 2018 zijn gevolgd bij het opstellen van dit jaarverslag. Voor de volledigheid zijn deze aan het
einde van dit document opgenomen. De financiële verslaglegging is terug te vinden onder de paragraaf met dezelfde titel.

Samenwerking in de aanpak van financieel economische
criminaliteit
Regionaal is de samenwerking met team financiële opsporing (FINO) van de politie
eenheid Den Haag gecontinueerd. Belangrijke resultaten zijn de samenwerking binnen het
integrale afpakteam IMPACT, een districtelijke verdeling van verdachte transacties onder
districtelijke recherches en meer samenwerking in RIEC-casuïstiek. Ten behoeve van dit
laatste onderdeel is eveneens een presentatie bij FINO gegeven, waar accountmanagers/
accounthouders kennis konden maken en integrale samenwerking onder het RIECconvenant centraal stond. Ook is de samenwerking met de Financial Intelligence Unit (FIU)
voortgezet. Naast een maandelijks contactmoment worden tussentijds signalen, casuïstiek
en verzoeken met de FIU besproken. Voor de regio Den Haag levert het Afpakprojectteam
op verzoek expertise in de vorm van een presentatie of een duiding. In 2019 zijn er twee
presentaties gegeven, de duiding bij projecten is in 2019 niet geregistreerd.
Op landelijk niveau nam het Afpakprojectteam Den Haag het initiatief om in 2019 twee
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keer een bijeenkomst te organiseren voor iedereen die zich bij RIEC-bureaus bezig houdt
met afpakprojecten, gefinancierd vanuit de afpakgelden. RIEC Den Haag had de behoefte
aan meer contact met andere projecten en een inventarisatie leerde dat dit landelijk gold.
De bijeenkomsten dienden om van elkaar te leren en om gezamenlijke knelpunten en mogelijke oplossingen te bespreken. Hieruit is o.a. voortgekomen dat de projecten meer afstemming willen in de samenwerking met landelijke partners. Na deze twee bijeenkomsten
is contact opgenomen met het Aanjaagteam Ondermijning, die voor 2020 en verder dergelijke bijeenkomsten en eventuele landelijke afstemming zal faciliteren. Daarnaast resulteerden deze bijeenkomsten voor RIEC Den Haag in een toename van contact met de integrale
afpakteams bij RIEC Noord-Holland, RIEC Rotterdam en RIEC Midden-Nederland, voor de
afstemming in (analyse-)methodiek en operationele zaken.

Resultaten analysewerkzaamheden Afpakproject
Het Afpakproject bevat een aantal onderzoeks- en analysewerkstromen waarmee informatieproducten worden opgeleverd. Deze worden intern gebruikt binnen het RIEC-bureau of
hebben betrekking op signalen voor externe partners.

In 2019 zijn kansrijke signalen op basis van verdachte transacties periodiek met de
accountmanagers van het RIEC-bureau besproken. Dit waren in ieder geval 30 dossiers,
waar meerdere transacties onder vallen. In lokale overleggen met politie (basisteams of
DR) zijn deze signalen gedeeld voor verdere opvolging. De ervaring leert dat verdachte
transacties vooral informatie leveren die een toevoeging is aan een onderzoek, of dat er
potentiële subjecten van strafbare feiten worden gesignaleerd. Het ontbreekt bij de
verdachte transacties echter aan (direct) afpakpotentieel. Daarnaast is in elke RIEC-casus
waar vermoedens van ongebruikelijke transacties zijn een RIEC-verzoek richting de FIU
gedaan voor het verdacht verklaren van deze transacties. In 2019 zijn er twaalf van deze
verzoeken verstuurd. Dit is een toename ten opzichte van de drie die er in 2018 zijn
verstuurd. De verzoeken leveren, wanneer de informatie beschikbaar is, een ‘plusje’ voor
het onderzoek. De werkwijze wordt daarom doorgezet en geïntensiveerd in 2020.
Het RIEC Den Haag maakt op lokaal en districtelijke niveau ondermijningsbeelden, om
verschijningsvormen van ondermijning in beeld te brengen en partners daarvan bewust te
maken. Op lokaal niveau is door het Afpakprojectteam vijf keer een analyse en duiding
gedaan op financiële stromen en witwassen, gebaseerd op FIU-gegevens. Voor één district
is een districtelijk ondermijningsbeeld geschreven waarvoor de duiding is gedaan.
Op regionaal gebied is een verkennende samenwerking gestart met werkvoorbereiding
van de Dienst Regionale Recherche (DRR) en team FINO om malafide fruithandel bedrijven
in de eenheid Den Haag in kaart te brengen. De eerste resultaten hiervan zijn in april 2019
op het Regionaal Integraal Signalen Overleg (RISO) gepresenteerd. Vanuit het Afpakproject
wordt gewerkt aan een regionaal plan van aanpak, in navolging van het CrimeFieldLab
Piggyback. Dit gebeurt samen met de FIU, Fino en DRR, mogelijk sluit RIEC Rotterdam in
2020 aan.
Als onderdeel van een regionale prioriteit op afpakken van het Arrondissementsparket
Den Haag is een integraal afpakteam ontwikkeld, met als doelstelling het kort-cyclisch
afpakken van crimineel verkregen vermogen. Het integraal afpakteam IMPACT is in
september 2019 gestart in district F –Leiden Bollenstreek, met dezelfde methodiek als

17

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Den Haag

bijvoorbeeld Confisq in Rotterdam en FIT in Noord-Holland. Aan de pilot nemen OM,
politie (team FINO, Districtsrecherche, Informatieknooppunt), belastingdienst (kantoor
Hoofddorp), gemeenten en RIEC Den Haag deel. Sinds september 2019 zijn er dertien
signalen opgepakt binnen IMPACT. Daarvan zijn er zes gestart op basis van verdachte
transacties. Drie van deze dertien signalen zijn nog lopende casuïstiek, waarvan er één
buiten de scope van IMPACT ligt. Deze wordt via de gemeente overgedragen aan het
Informatieknooppunt Zorgfraude, vanwege de vermoedens op dit thema. Twee casussen
zien op verdenking van witwassen en een potentieel afpakresultaat, wat op moment van
schrijven nog behaald moet worden. Zes signalen zijn lokaal belegd voor verdere
informatievergaring.
De analysewerkzaamheden zijn constant aan doorontwikkeling onderhevig. Met dank aan
het project Criminele geldstromen van RIEC-Midden Nederland wordt in 2020 een
dashboard in gebruik genomen om verdachte transacties inzichtelijk te maken, zowel op
fenomeenniveau als op het selecteren van nieuwe signalen. Met het Anti
Moneylaundering Centre zijn in 2019 gesprekken gevoerd over het gebruik van de ‘AMLCbrowser’ door overige partners. Dit is een tool om netwerken snel in kaart te brengen, op
basis van de verdachte transacties en in ieder geval de ‘dataleaks’ (bijvoorbeeld Panama
Papers). Het resultaat van deze gesprekken is de werkafspraak dat op het lokale FIOD
kantoor gebruik gemaakt kan worden van de AMLC browser.

Gesignaleerde knelpunten
De basis van de werkzaamheden binnen het Afpakproject RIEC Den Haag worden gevormd
door de verdachte transacties van de FIU. Het blijkt tot op heden lastig om op basis van de
verdachte transacties te komen tot een afpakresultaat. Een verklaring hiervoor is de
verspreiding van de informatie over verschillende systemen van de politie (Blueview,
Bluespot Report). Daarnaast ontbreekt het aan een duiding van de redenen tot verdacht
verklaring van een transactie, die bij de FIU ligt. De ervaring van andere projecten en
integrale afpakteams leert dat er bij signalen mogelijkheden tot interventies zijn, terwijl
vergelijkbare signalen in de eenheid Den Haag geen opvolging kennen. De mogelijkheden

tot opvolging zijn uiteraard beperkt tot de beschikbare capaciteit van de partners. Dit
geldt ook voor de ‘kenniscapaciteit’ over het gebruik van verdachte transacties bij de
politie, waar blijkt dat door personele verschuivingen kennis niet behouden blijft. Waar
mogelijk vervult het Afpakproject een rol in het analyseren en duiden van gegevens. De
analisten van het Afpakproject hebben echter door landelijke beleidsmatige afwegingen
van de politie niet de mogelijkheid om gebruik te maken van de gangbare analysetools
waarmee tot voor kort gewerkt kon worden. Daardoor kan er in mindere mate een
bijdrage geleverd worden aan de analyse in bijvoorbeeld IMPACT dan dat het RIEC Den
Haag zou willen. Hierover lopen gesprekken met de politie. Een laatste knelpunt is dat het
registreren van binnengekomen verdachte transacties, opgewerkte signalen, opgepakte
casuïstiek en eventuele interventies op verschillende manieren plaatsvindt. Dit komt
overzicht niet ten goede, daarom wordt in 2020 een eenduidige manier ontwikkeld.

Generieke
indicatoren

1.

2.
3.

4.

Financiële verslaglegging
Voor 2019 is geld begroot voor technologische ondersteuning, wat niet is uitgegeven. Het
bleek niet mogelijk om een nieuw ontwikkelde ‘analysetool verdachte transacties’ te
koppelen aan bestaande systemen van de partners. Een vervanging hiervoor is de AMLCbrowser en het Exceldashboard naar voorbeeld van RIEC Midden-Nederland. Gedurende
de looptijd van het project in 2019 is ook gebleken dat benodigde middelen ter
ondersteuning niet slechts technologisch zijn. Voor de opvolgende jaren wordt bezien op
welke wijze dit met het beste resultaat ingezet kan worden.
Begroting 2019

Uitgaven 2019

€ 180.000

€ 164.150

€ 40.000

€ 40.000

€-

€-

Technologie

€ 30.000

€-

Onvoorzien

€ 2.500

€ 3.000

€ 252.500

€ 207.150

Salariskosten
Overhead
Financiële expertise

Totaal
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5.

6.

7.
Project
Den Haag

In termen van euro’s en goederen (bv auto’s, boten e.d.) hoeveel crimineel vermogen is afgepakt en/of wat is er aan beslag gelegd en/of wat
zijn als bestuurlijke maatregelen opgelegd en/of wat zijn aan fiscale
maatregelen opgelegd wat aannemelijk voortvloeit uit het versterkingsproject?
Op welke wijze heeft uw project bijgedragen aan registratie van
(integrale) afpakresultaten?
Wat was de bijdrage van FIU informatie in het realiseren van het afgepakt vermogen onder indicator 1? (geef een kwantitatieve en kwalitatieve duiding) en in welke mate is FIU informatie niet verder opgewerkt, opgepakt en waarom niet? (geef een kwantitatieve en kwalitatieve duiding)
Op welke wijze heeft het project bijgedragen aan het integraal afpakken van crimineel vermogen? Denk daarbij in het bijzonder aan multidisciplinaire samenwerking, inzet van meerdere typen interventies in
onderlinge samenspraak, afpakken van verschillende typen vermogensbestanddelen met verschillende typen wettelijke en operationele
instrumenten.
Welke knelpunten inzake het afpakken van crimineel vermogen heeft
uw project aan het licht gebracht wat eerder niet was vastgesteld of in
dezelfde mate (bij u) bekend was?
Heeft uw project ook oplossingsrichtingen opgebracht t.b.v. het verhelpen van bekende of onbekende knelpunten in het afpakken van crimineel vermogen en zo ja welke, omschrijf ze i.h.b. in hun effect?
Welke producten heeft uw project opgebracht die ten dienste kunnen
staan van andere (keten)partners?

Voorstel indicatoren (bovenop de generieke indicatoren)
Wat zijn de aantallen transacties die als verdacht worden aangemerkt, verdachte transacties die worden geanalyseerd, verdachte transacties die als
kansrijk voor afpakken worden aangemerkt en de afpakadviezen die worden opgevolgd?
Hoeveel crimineel vermogen is afgenomen?

